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Prec de Nadal

Mira com oinc per La nit
del meu poble, del món, sens.e cants
ni ja somnis, ben buides Les mans,

et pot,to sols eL meu gz'an erit.

Infant que dorms, no L'has sentit?
Despexta'ami,b mi, guia'm La por
de caminant, aquest dolot'
d'uns uLLs de cec dintre La nit.

SALVADOR ESPRfU



Activitats de l'any 1982

fou organitzat per la C.S.Retorn, eI dilluns da Pás-

qua a 1a masfa d'en Cabanyeso CobIa ffLralpeixo
va tenir 1loc eom ja és tradicional, eI primer diumen-

qe d'octubre a l'ermita de Lurdes. Cobla tlllralpeix.

APLECS .

- Pasqua,

- Tardor,

Tinguá Iloc eI dia 14 de

xa d'estalvis del Penedés

fYledi-terránia.

DIADA OE LA SARDANA

Es va proclamar Ia Pubilla de 1a

tinció que recaiqu6 a $arina 0rpí
fYlargarida AlbA i Anna Domingo.

II NIT OE LA SARDANA

novembre a l'aula de Cultura de la Cai-

, organitzat per Ia CoIla Retorn. Cobla

AUDICIONS

Se celebraren tres ballades amb Ia coblatrSitgetanarj dues amb Ia
ttMediterrániarr, dues amb Ia trlYliralpeixrr, 

.una amb ilLa Principalrl
de 1a Bisbal, una amb trLa Principalrr del Llobregat, una amb rrLa

PrincipaltrdeI Vallés i una amb la coblaISe].vatanarr.

CONCURS DE SARDANES REVESSES

5e celebrá el dia
blesrrMiralpeixrr i
il.lustrat amb un

L7 de juliol aJ.

rrLa Principalft
dibuix original

Sardana de Vilanova 1982, dis-
I Llambrich i com acompanyants

Passeig del Carme amb les
de CoIlblanc. E1 programa

de Joaquim Budesca.

co-
fou



Assistírem als aplecs de Flagá,, Breda, La BisbaJ., Banyoles i
ff1atar6.

COL. LABORACIONS

Juntament amb altres grups sardanistes de Vilanova hem ajudat
a la programacid de cicles d'audicions patrocinades per Ia Re-

gidoria dlEnseyament i Cultura de Vil"anova i Ia Geltrú.

PROGRAMA RADIOFbNIC

Cada dÍJous de6 de tres quarts de

pre, es realitza a Rádio PenedBs

nista trJuntes Ies manstr, eo'crit i
tat.

SORT IOES

A 1'estfu dlversos membres de I
de passejar la rrMulassatr durant

també de La Ge1trú. Així matelx

centració folktbrtca a Terrassa

CURSETS

Es portaren a cap

Vella i 1'altre a

nou a un quart de deu del ves-

de.Uilanova e1 proqrama sarda-
presentat per la nostra enti-

'entita't ens Perem responsables

la festa fYlajor de VlIanova i
J.a portarem d'excursió a uñá cot'l-

on tingué molt ixit.

dos cu.rsets de sardanes r u¡ a Ia Peixeteria
1'escola Cossetánia.

El pa3 alc ls Mu¡asla vll[noylnr, o¡)t t pcr l¡ ¡rAcl¡ dc¡ xuó3ml Enrlc-C. Blerl



I
frartí leixidor i Tomás -!^,

(Amer, 19I?), actual degá dels comp"- 
tlaa

nents de Ia cobla "La Principal" de f L
1a Bisbal es retira, passat Carnaval ,'l'l'
de l-a feina de mÚsic. Han estat, donca,

trenta-.set temporades a1 servei de I'actual
Generalitat de Catalunyart.

Martí Teixidor. un senyor mús¡c

ilCobla Oficial de la

La jubilaci.ó d'un músic de cobla -quan aquest posseeix

el talent, eI bon gust i l-a sensibilitat d'en Martl- representa
semprB una plrdua per a la sardana. Esrdoncs, amb una certa tris-
tesa que em veig obligat a escriure aquestes paraules de comiat,

en eI ben entés que sóc conscient gue si per una part perdem

f intirpret, per 1'altra seguim comptant amb L'honor de Ia seva

amistat i la seva companyia. Martf Teixidor no ha estat tant soLs

el trombó més qual-ificat i solvent de tota una llarga etapa de la
histi¡rÍa de Ia sar.dana, sinó que a nivell humi ha estat i ás 'run

senyor músic'r, d'aquelIs a1s quals fan referéncia en termes molt
encomiástics els sardanistes de 1es comarques gironines i bona

part de les barcel-onines. Un senyor músic 6s un home que damunt

1'empostissat acredita uns coneixements i un domini absolut
d'aquesta activitat artística i a niveIl humá, en el tracter BS-

devé un veritable cavaIIer.

flartí Teixidor ás home prudent, íntegre seré i equili-
brat, que ha sapigut superar les dificultats de tota mena, a les
quals ha haqut de fer front al llarg de Ia seva vida.

Malgrat que eI seu instruinent no es presta pas a 1'es-
peetacularitat efectista dels obligats,tots restem pendents de
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Ia seva intervenció, de Ia mateixa manela que restáiem pendents,

durant molts anys, de Ia seva paraula mesu¡ada i enriquido¡a, car
no en va fou el portaveu de "La Principaln per especial dlsposi-
ci6 del mestre Conrad Saló, qui veia en ell I'home que millor
encalnava aquest concepüe del Itmrfsic senyorrr que tots eIs afec-
cionats associem.als components de les cobLes htstbriques de la
nostra terra. Per aquest motiu hom considera que si algú fa ma1

o perjudlca, directament o Lndirectament en'ma¡tf Teixidor, no

éE ni será mai digne de fo¡mar patt dB la gran famiLla de la
gent sensfble, lntegrada pels músics.i pels seus amics incondi-
cionals, aIs sardaniEtes.r

. L'any 1947 lngressá en eIs rengles de rrLa Princlpallr
de Ia Blsbal com a primer tromb6 i cairtant en els ballables.'
La seva extraordinária competBncla professional feren que Conrad

Sa16 Ii cedfs el segon flsco¡n quan rrLa Principalrr interpretava
aquelles suÍteE, glosses i poemes per a cobla gue eI mestre di-
rigia personalment.

PeJ. que fa als ballables, recoldem les seves versions
dels temeE melbdics dels anys cinquanta i selxanta, amb uo sa-
gell de bon gust lnnat, de bona qualitat en Ia veu L d'elegáncia
en la dicc16."

ffiartf Teixidor deixa un record imborrable, un record
que ha anat perfitant aI llarg d'aquests trenta siis anys de de-

dicacl6 absoluta a la música.i Vo1d¡ia cLoure aquest t¡ebal1 amb

Ies paraul-ee que Ma¡tl Teixidor incloia en un treball que eI1 ma-

teix doná a conbixer qn el lIib¡e de l'aplec de La Bisbal (tS.6.eZ)
trVoldria aprofitar aquesta avinentesa pBr a dedicar un record ple
d'afecte i gratitud a la Figura del senyor 5a16, i per a formufq¡

els meus millo¡s desigs pe1 futur de 1a cobla-orquest¡a que eIl
dirtgl amb prudbncia, encert i seny, per espal. de tanüs i tants
anyg. EUGENI MOLERO



Noticicri
PREMIS JOAQUIM SERRA

E1 passat mes de novembre se celebrá aI Palau de

la lYlÚsica de Barcelona els Premls 3oaquim Serra. ReEultá guan-

yadora la sardanarrAmor meu'r de Josep CapeIl que obtingu6 una

tercera part dels vots emesos. Quedaren classilicades en segon

i tercer 11oc les sardanes rrEl' castell de la Rocarr de Ramón Vl-
1á i "AquelI carrer de Santstrde Pepita LluneIl.

CURSETS D,INsTRUMENTS DE COBLA

A comengaments d'aquest .mBS s'iniclaren aI Consar-

vatori fYlr-lnicipal de MÚsica de Barcelona eIs cursets per a tlble,
tenora I flabiol a cárrec dels professors Jaume V114, F¡ancesc

EIies i Jordi León.

CIUTAT PUBILLA 1983

Ha estat designada per L'0bra deI Baltet Popular,

la vila de Solsona com a Ciutat Pubilla de Ia Sardana 1983.

L'any vinent doncs, Ia flama de Ia Sardana aniri des de Prats

de lYlot16 (Vallespir) a tes'terres deI 5olsonüs.

AUDIC IONS UADALENQUES

Dia 26 (o:.aAa de Sant Esteve),. a dos quarts d'una

deI migdia, audició a la Plaqa de la Vi1a. Cobla Sitgetana.0r-
ganitzat per Amics de la Sardana.

Dia 1 (Cap d'uny), audició at migdfa a la Plaga de

1a ViIa. 0rganitza Dansaires Vilanovins.
Dia 6 (oiaoa de Reis), audici6 a dos quarts d'una

del migdia als jardlns de Francesc filacii. Cobla flliralpeix.0r-
ganitza Amics de Ia Sardaná.



Traspás d'en Jaume Vilá 'tavimel"

El passat 15 d'octubre es produí el traspás de Jau-
me Uilá i mbtief¡, antic.instrumentista de riLa Principalrr del
Llobregatr eue havia fet popular el pseudbnim de rrJavimelrr.

El seu pare havia estat fundador de l'orquestra
rL'Artfsttca Llobregatanarr (f9f¿)r eue es translormi desprás
en cobla ItLlobregatrr 1., f inalment, (tgZS ) en t,La Princlpa!.,t deI
Llobregat. Tota la sava vida de músii havia estat dedicada a

1'esmentada agrupacló, de la qual en l'actualitat és capdavan-

ter eI'seu fltI, Josep ViIá I Figueras, eminent. flabiolaire i
de Ia qual igualment Pormá part un altre fiII, Jaume, tenora de

condicions excepcionals, pertanyent als rengles de Ia cobla de

La Blsbalr.que l'any vinent entrará a Forma¡ part de Ia cobla
ilEls fllontgrlnsrt.

Algunes de les més populars sardanes de Jaume ViIá
t lYlBIich, rrJavimeln, són! rEls dansaires de1 Patronatir, 'rCeci-
lia aimadart, rrCrft de joiarr, ItCiutat de Cornellát,, etc. Havia

nascut a Cornellá Oe¡ Llobregat 1'any I90?. Fou persona d'una
gran modéstia i discreció, treballador incansable al servei de

Ia seva cobla i lluitador enfervorit per Ia causa del millora-
ment i dignificació de la sardaná.

La seva obr¿ no resta pas interrompuda, sinó que

segLielx per bon camí a travás derfLa Principallr del Llobregat.

EQUIP OE RECERCA



Ptopetes Audicions

Dia 23 de gener: Audlció a les dotze del migdla a la Plaga de

la ViIa amb 1a cobla lYlediterránla. Patrocina Ajuntament de Vi-
lanova.

Dia 29 de qener; Audició a les set de Ia tarda a la Plaga de La

Vila amb Ia cobla "La Principalrrdel Llobregat. Patrocina AJun-

tament de ViIanova.

Oia 20 de febre¡: Audicl6 a dos

ga de 1a UiIa. CobIa fYliralpeix.
V3 ¡

Oia 2? de febrer: Audicid a dos

quarts d'una del mÍgdia a la Pla-
Patrocina Ajuntament de ViIano-

qg de la Vila. Cobla Sitget.ana.

va.

quarts d'una del mlgdia a Ia PIa-
Patroclna Ajuntament de Vilano-

Dia 6 de marc: Audició a dos quarts d'una de1 migdla a la Plaga

de 1a Vi1a. Cobla Sitgetana. Patrocina Ajuhtament de Vilanova.
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